
Design and development of a strategic flow-acceleration system to 

maximize the power output of a conventional open (bare) wind 

turbine in context of Bangladesh 

ভুমিক াঃ 

জীব শ্ম জ্ব ল মির উপর মির্ ভরত  পর্ ভ য়ক্রমি কমিময় িব য়িমর্ গ্য জ্ব ল মি সম্পদ আহরি এবং ত  স শ্রয়ীমূমে 

গ্র িীণ এবং শহর ঞ্চমল সরবর মহর মিৌমলক লমযে ব ংল মদশ সরক র “িব য়িমর্ গ্য জ্ব ল মি িীমত ২০০৮” প্রক শ 

কমর। সরক মরর এই লযেপূরমণ ব য়ু শমি (উইন্ড এি মজভ)  উমেখমর্ গ্য অবদ ি র খমত সযি। ব য়ুর মবগ মবমের 

মবমর্ন্ন মদমশ মবমর্ন্নরকি এবং ত  উচ্চত র স মে সর সমর সম্পভমকত। ব ংল মদমশর স্থলর্ মগ স্বল্প উচ্চত য় (২০-৩০ 

মিট র উচ্চত ) প্র প্ত ব য়ুর মবগ মসমকমন্ড ি ত্র ৩-৩.৫ মিট র। ব য়ুপ্রব মহর গমত সর সমর ব য়ু মবদ্যেৎ উৎপ দমির 

স মে সংমিষ্ট হওয় য়, ২০২২ স ল ি গ দ ব য়ু শমি মেমক ব ংল মদশ সরক মরর পমরকমল্পত ১৭০০ মিগ ওয় ট 

মবদ্যেৎ প্র মপ্তর লযেি ত্র  অমিকট  কঠিি ও অমিমিত হময় পমেমে। এিত বস্থ য়, স্বল্প উচ্চত য় দযত র স মে ব য়ু 

মবদ্যেৎ উৎপ দি করমত হমল শুধুি ত্র প্রচমলত উইন্ড-ট ব ভ ইি র্মেষ্ট হমব ি  বরং প্রযুমির ি ধ্যমি স্থ িীয়র্ মব 

ব য়ুপ্রব মহর গমত ব ে মি  মগমল একই উইন্ড-ট ব ভ ইি মেমক উমেখ্যমর্ গ্যহ মর মবদ্যেৎ উৎপ দি বৃমি কর  সম্ভব - র্  

জ প ি, চ য়ি , অমেমলয় সহ অন্য ন্য মদমশ প্র েমিকর্ মব ব স্তব ময়ত হমে এবং ি ঠপর্ ভ ময় অতেন্ত র্ মল  ফল ফল 

প ওয়  র্ মে। এরই ধ র ব মহকত য়, এই প্রকমল্প ব ংল মদমশর মপ্রমযত মবমবচি য় স্বল্প উচ্চত য় প্র প্ত ব য়ুশমিমক 

ক র্ ভকরর্ মব ব্যবহ র কর র জন্য প্রযুমি উদ্ভ বমির কর  হমব। এমযমত্র প্রযুমি তে  মল  এমিল মরশি মসমেি

Flow Acceleration System-FAS মক প্রচমলত উইন্ড-ট ব ভ ইমির স মে একমত্র স্থ পি কমর উমেখ্যমর্ গ্যহ মর 

ব য়ুমবদ্যেৎ উৎপ দি বৃমি কর  সম্ভব হমব। এিিমক, এধরমির মসমেি FAS সহ উইন্ড-ট ব ভ ইি) আক মর মে ট 

হওয় য়, ব ংল মদমশর বহুতল র্বমির ে মদ ব্য পক র্ মব ব্য বহ র কর র সম্ভ ব্যত  রময়মে। 

ব স্তব য়িক রী প্রমতষ্ঠ িাঃ 

র্ন্ত্রমকৌশল মবর্ গ, ব ংল মদশ প্রমকৌশল মবেমবদ্য লয়। 

 

প্রকমল্পর মিয় দ, সিয়ক ল ও গমবষণ  িঞ্জুরীর পমরি ি 

 

প্রকল্পটির মিয় দাঃ মি ২০১৯ মেমক িমর্ম্বর ২০২১ (২.৫ বের)  

গমবষণ  িঞ্জুরীর পমরি ি ১,৭১,৮৮,০০০/-(এক মক টি এক ত্তর লয আট মশ হ জ র ট ক )। 

বতভি ি গমবষণ র মুখ্য উমেশ্য হল, ব ংল মদমশর মপ্রয পমট ব য়ু মবদ্যেৎ উৎপ দমির জন্য কি গমতসম্পন্ন ব য়ু প্রব হমক একটি মল  

এমিল মরশি মসমেি Flow Acceleration System-FAS  এর ি ধ্যমি স্থ িীয়র্ মব তর মিত কমর ব য়ুপ্রব মহর গমত বৃমি 

কর  র্  উইন্ড ট ব ভ ইমির মবদ্যেৎ উৎপ দি যিত  উমেখমর্ গ্যহ মর বৃমি করমত সযি হমব। এজন্য িতুি একটি মল  এমিল মরশি 

মসমেি FAS মিজ ইি কর  হমব এবং এর গঠি প্রমক্রয় য় সংমিষ্ট সকল জে মিমতক কিমফগ মরশমির প্রর্ ব মবমিষি কর  হমব। 

মিজ ইিকৃত FAS এর এমর ি ইি মিক প্রকৃমত এবং ক র্ ভক মরত  প্রেমি কমম্পউট র মসমুমলশমির ি ধ্যমি এবং পরবতীমত 

ে বমরটমরমত উইন্ড-ট মিমলর ি ধ্যমি ব্য পকর্ মব পরীয -মিরীয র ি ধ্যমি মবমিষণ এবং তুলি  কর  হমব। উর্য় প্রমক্রয় য় প্র প্ত 



ফল ফমলর মর্মত্তমত মকৌশলগতর্ মব উপযুি এবং সবমচময় ক র্ ভকর মল  এমিল মরশি মসমেি FAS) মিধ ভ রণ কর  হমব। পরবমতভমত 

মল  এমিল মরশি মসমেি (FAS) মক প্রচমলত উইন্ড ট ব ভ ইমির স মে সংযুি কমর ঢ ক র বহুতল র্বমির ে মদ (মর্িিাঃ ১৩ তল  

আই.ই.মব. র্বমির ে দ, ইতে মদ) স্থ পি কমর প ইলট মটমেং কর  হমব। এমযমত্র মল  এমিল মরশি মসমেি (FAS) যুি উইন্ড ট ব ভ ইি 

এবং শুধুি ত্র প্রচমলত উইন্ড ট ব ভ ইি (FAS মবহীি) - দ্বময়র প রফরমিন্স তে  ট ব ভ ইমির মবদ্যেৎ উৎপ দি যিত র তুলি মূলক মবমিষি 

কর  হমব। ব য়ুপ্রব মহর গমত মর্মহতু প্র কৃমতকর্ মব মিধ ভ মরত হয়, মসমহতু প ইলট মটমেং ক জটি দীর্ ভসিয় (আনুি মিক ৩ ি স) ধমর 

সম্প দি কর  হমব। এে ে ও, গমবষণ  সংমিষ্ট ক মজর ি ধ্যমি গমবষণ  প্রক শি  ও স্ন তমক ত্তর মিমগ্র সম্প দি কর  সম্ভব হমব।

প্রকমল্পর প্রতে মশত ফল ফলাঃ 

 

কমম্পউট র মসমুমলশমির ি ধ্যমি FAS এর এমর ি ইি মিক প্রকৃমত এবং অন্য ন্য ক র্ ভক মরত  মবমিষি কর  হমে। এখি পর্ ভন্ত প্র প্ত 

ফল ফল অতেন্ত আশ ব্য ঞ্জক এবং মল  এমিল মরশি মসমেি (FAS), প্রচমলত উইন্ড ট ব ভ ইমির মবদ্যেৎ উৎপ দি যিত  আনুি মিক 

৯০%-১০০% বৃমি করমত সযি হমে। তমব FAS এর ি ধ্যমি মবদ্যেৎ উৎপ দি বৃমি যিত  চূে ন্ত মিধ ভ রমণ ে বমরটমরমত উইন্ড-

ট মিল এিমপমরমিমের ফল ফমলর উপর অমপয  করমত হমব। র্ র গমবষণ  প্রমক্রয়  অব্য হত রময়মে। 

 

প্রকমল্পর অগ্রগমতাঃ 

 

প্রকমল্প গমবষণ র প্রময় জমি মিধ ভ মরত ৩(মতি) টি প্রমকউরমিমের িমধ্য ১(এক)টি সম্পন্ন হময়মে এবং মদ্বতীয়টি সম্পন্ন হব র পর্ ভ ময় 

রময়মে। উমেমখত প্রমকউরমিমের ি ধ্যমি গমবষণ  উপকরণ মর্িিাঃ হ ই-প রফরমিন্স কমম্পউটিং স র্ ভ র (২টি), অন্য ন্য কমম্পউটিং 

ইক্যেপমিে, উইন্ড-ট ব ভ ইি (৫টি) সহ অন্য ন্য র্ন্ত্রপ মত যুির জে, মসঙ্গ পুর ইতে মদ মদশ মেমক সংগ্রহ কর  হময়মে। এে ে  

উচ্চযিত সম্পন্ন িতুি একটি উইন্ড-ট মিল র্ন্ত্রমকৌশল মবর্ মগ স্থ পি কর  হময়মে-র্  ে বমরটমর এিমপমরমিমের জন্য ততরী আমে। 

উমেখ্য, এই ধরমির উইন্ড-ট মিল ফে মসমলটি ব ংল মদমশ প্রেিব মররিত স্থ মপত হময়মে। প্রকল্প ব স্তব য়ি মক মর্ি-১৯ অমতি রীর 

ক রমি ব্য পকর্ মব মবমর্ন্নত হমলও, কমম্পউট র মসমুমলশমির ি ধ্যমি ঋঅঝ এর এমর ি ইি মিক   প্রকৃমত এবং অন্য ন্য ক র্ ভক মরত  

মবমিষি কর  হমে। আশ কর  র্ য়, মদ্বতীয় প্রমকউরমিমের ি ধ্যমি এিমপমরমিে ল ি য় গিমেক ইক্যেপমিে প ওয়  মগমল অমত দ্রুত 

ে বমরটমর এিমপমরমিমের ক জ শুরু কর  র্ মব। তৃতীয় ও সব ভমশষ প্রমকউরমিমের প্রস্তুমত মিয়  হময়মে। প্রকমল্পর ক র্ ভক্রমির মকছু 

মচত্র মিমে মদয়  হলাঃ       

 

 

 

 

 

 

 

     

(ক) (খ)

মচত্র-১ (ক) িতুি স্থ মপত উইন্ড-ট মিল এবং  (খ) FAS সহ উইন্ড-ট ব ভ ইি (টিমপকে ল)



  

(ক) (খ)

মচত্র-২ FAS এর চ রপ মশর এমর ি ইি মিক প্রকৃমত (ক) Ct = 0 no load এবং (খ) Ct = 1.25 

  

(ক) (খ)

FAS (k)

Cp* FAS Cp*= 0.593
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